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Prefeitura Municipal de Montes Claros

Gabinete do Prefeito
Montes Claros, 16 de junho de 2015

Oficio GAB n° 147/2015

Ref. Convenio n° 77505812012- Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC
Solicitação para Modulo de Fonnação e Avaliação.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentcs servimos - nos do presente para
solicitar-Ihe, que conforme o convênio n° 775058/2012 firmado com o Ministerio do
Esporte e a Prefeitura Municipal de Montes Claros -MG de acordo a Diretriz do Edital
2012 que seja autorizada o Módulo de Avaliação para a Formação AV I que deve
ocorrer no 11° més do convênio, considerando que as atividades dos núcleos do
PELC- Urbano Todas as Idades se iniciaram no dia 01/10/2014, sendo que a
formação deve ser solicitada no 7° més de pleno desenvolvimento das atividades,
assim a data proposta pelo formador será 23/07/2015 a 25/07/2015 com a participação
de 40 agentes.

O formador técnico do Módulo Inicial foi o Luís Carlos Lira, conforme
especificado na diretriz. orientasse que o formador do módulo lntrodutório permaneça
o mesmo para dar continuidade ao processo de formação e avaliação.

A formação será realizada na sala Geraldo Freire - anexa a Cámara Municipal
situada na Avenida Cula Mangabeira n° 211 Centro de Montes Claros. Com o
acompanhamento do Coordenador Geral do PELC- Fargers Santos (38) 3229 3475 I
(38) 9150 5232 _

Motiva- se o pedido, por termos a necessidade de dar continuação as
atividades do Programa e baseando nas diretrizes preconizadas para o
desenvolvimento do PELC- Programa de Esporte e Lazer na cidade de Montes Claros,
e assim atendendo a comunidade da melhor forma possivel.

Certos de contar com a compreensão e apoio de V.Sa, agradecemos.

Atenciosamente, A

Ruy Adri Borges Muniz
1 Pre t Municipal

Ilmo Sr.
Carlos Geraldo Santana Olivei
Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lízer e Inclusão Social.


